ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 15 DE MAIG DE 2012
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 6/2012
15 de maig del 2012
Extraordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
13.10 hores
13.50 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora
Secretaria intervenció:
Sr. Josep Guillén Viñas, secretari - interventor acctal.

ORDRE DEL DIA
1. Valoració de la urgència del ple i ratificació, si s’escau, d’acord amb l’article 98 apartat b) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
2. Proposta d’aprovació de sol·licitud de concertació d'operació d'endeutament a llarg termini
per finançar les obligacions de pagament abonades en el mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals.
3. Precs i preguntes.

Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords que es transcriuen a continuació:
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1. Valoració de la urgència del ple i ratificació, si s’escau, d’acord amb l’article 98
apartat b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de text refós de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya.
D’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2012, es convoca sessió
Extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta número 6/2012.
De conformitat amb l’article 98 apartat a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, es valora per part d’Alcaldia la necessitat urgent de
convocar Ple municipal degut a l’aprovació de la concertació d’operació d’endeutament que
estableix el mecanisme regulat al Real Decret llei 4/2012, de 24 de febrer i que cal aprovar amb
caràcter d’urgència.
No es presenten objeccions a la convocatòria extraordinària, i es ratifica per UNANIMITAT dels
membres assistents.

2. Proposta d’aprovació de sol·licitud de concertació d'operació d'endeutament a
llarg termini per finançar les obligacions de pagament abonades en el mecanisme
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
Atès que en data 30 d’abril de 2012 es va rebre informe favorable del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques sobre el Pla d'Ajust elaborat per aquesta entitat local.
Atès que en data 2 de maig de 2012 es va emetre informe d'Intervenció en relació amb el procediment.
Atès que en data 2 de maig de 2012 es va emetre informe de Tresoreria en relació amb l'establiment dels
criteris per prioritat de pagament”.
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb aquesta i de conformitat amb el que estableix
l'article 10 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de
les entitats locals, l’alcalde, Miquel Cabré, proposa al Ple el següent,
ACORD
Primer.

Aprovar la sol·licitud de concertació de l'operació d'endeutament a llarg termini per
finançar les obligacions de pagament abonades en el mecanisme.

Característiques de l'operació d'endeutament que es pretén concertar:
-

L'import de l'operació d'endeutament és de 115.340,43 €.
Termini de l'operació: 10 anys amb 2 de carència en l’amortització del principal.
Amb la flexibilitat necessària per poder efectuar cancel·lacions anticipades.
El cost financer de l'operació és l'equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als
terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al qual s'afegirà un marge
d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics.
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Segon.

Trametre una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.

Tercer.

Facultar l'alcalde-president de la Corporació, tan àmpliament com en dret procedeixi,
per a la realització de tots els tràmits que fossin necessaris o convenients amb vista a
l'execució del que s'ha acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els
corresponents documents de formalització.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió, essent l’hora que
s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en dono fe.

L’Alcalde,

El Secretari-interventor,

Miquel Cabré Just

Josep Guillén Viñas
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